
سیآشنایی با مفردات موثر در بیماریهای تنف

دکتر سیده صدیقه یوسفی
هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی مازندران



آویشن

Zataria multiflora



 وبیوناني صعتروس و اوریغاسن

 بفارسي ایشن و اوشن

 بتركي كلكیك

و ماهیت آن برگ گیاهي است و انواع میباشد بستاني

بري و جبلي بستاني را بفارسي مرزه نامند 



 آخر دوم گرم و خشك

بعضي در اول سوم گفته اند  .

 گرمي و خشكي جبلي آن زیاده

طبیعت



 مفتح سدد

 مقطع

 مجفف

محلل ریاح و بالغم با قوه تریاقیت

 ملطف اغذیة غلیظه

 مبهي و مشهي غذا

 منقي رئه و معده و جگر و امعا از رطوبات و بالغم





 مانع صعود ابخره بدماغ

 دافع جشاي بلغمي

 مسكن وجع دندان

 مسكن وجع ورك حادث از سردي

 وجع مثانه و رحم

 مدر بول و حیض

باقوت تریاقیت



 خوردن آن با آب انجیر جهت ربو و سرفه

 لعوق آن با عسل جهت ورم مالزه و رئه گرم و سرفه
رطوبي

 و با انجیر خشك عرق آورد و رنگ رو را نیكو گرداند

 خوردن ادویة مسهله با آب صعتر مطبوخ رافع تخمه و
ج عفونت غذا و ترش شدن آن و غثیان و وجع فواد و قولن

ریحي و ثقلي بلغمي و مغص و مخرج اقسام كرم معده و 
حب القرع 

اعث بدستور با عسل و اگر پیش از ادویة مسهله بخورند ب
تهیه اخالط است براي دفع بمسهل بآساني



با آب كرفس جهت تفتیت حصاه و عسرالبول

 با روغن زیتون جهت انواع مغص

جبین آشامیدن سركه كه صعتر درآن خیسانیده و با سكن

مصنوع ازآن هرگاه سرفه نباشد جهت سپرز مجرب

با پنیر تازه جهت تسمین بدن



مضمضة آن با سركه)مضغ آن جهت تسكین درد دندان

(و زیره جهت درد دندان وگلو 

 سفوف آن با مثل آن شكر جهت قطع صعود ابخره و

تقویت چشم 

 با اطعمة غلیظه باعث خوشبوئي و سرعت انحدار

وزیادتي لذت و لطافت آنها است مانند هریسة گندم و

ینها باقال و عدس و كله و پاچه و گوشت گوساله ومانند ا

 محلل ریاح و نفخ آنها



ضماد مطبوخ آن در حمام جهت جرب و حكه

 آشامیدن مطبوخ شاخهاي آن با مثل آن عناب كه در

ة چهار مثل آن اب جوش دهند تا بربع رسد جهت تصفی

خون غلیظ بالخاصیه مؤثر



 عصارة گل تازة ان محلل ورم عضل دو طرف زبان و لهاه
قالع دهانو

وابند چون شب وقت خواب بمقدار یكمثقال انرا بخورند و بخ
و مداومت بران نمایند  

 منع صعود ابخره بدماغ

و نزول آب بچشم نماید

 ذهن را تقویت بخشد

 ر نگ را نیكو گرداند



سرفه، برونشیت: کاربردهای تائید شده

د مثل اسانس ها مثل تیمول، فالونوئی: ترکیبات اصلی

لوتئولین، رزمارینیک اسید

مقدار شربت آن تا پنج مثقال است



:شکل دارویي•

میلي لیتر در جعبه مقوایي با بروشور120شربت•

:موارد مصرف•

درمان سرفه•

:اجزاء فرآورده•

 Zataria multiflora)عصاره آویشن شیرازي •
.(Althaea officinalis)و عصاره ختمي (



:اجزاء فرآورده•

(Zataria multiflora)آویشن شیرازی•

(Ficus carica)عصاره انجیر•

(Althaea officinalis)ختمی•

عسل•

( :اندیکاسیون) موارد مصرف •

م سرما ضد سرفه، کمک به تخلیه خلط سینه ، رفع عالی•
خوردگی وگلو درد





بنفشه معطر  : نام مشـهور
بنفسج: نام مخزنی

 Viola odorata: نام  علمـي 

 Sweet violet: نام انگلیسي



وتاه گیاهي علفي، چند ساله داراي ریزومي ك:گیاه شناسي•

.  و ساقه خزنده مي باشد كه ریشه ها از آن خارج مي شوند

ش سبز برگ ها قلبي شکل با دمبرگي بلند، كلیوي كم و بی

رنگ با سطح چین و چروك دار و حاشیه داراي دندانه هاي 

ل گل ها روي دمگلي بلند به رنگ قرمز مای. هاللي هستند

5كاسبرگ و 5هر گل داراي . به قهوه اي قرار دارند

ه حاوي میوه كپسول كروي است ك. گلبرگ بنفش مي باشند

.دانه هاي تیره رنگ مي باشد

گل گیاه:بخش مورد استفاده•



اول سردو دوم تر :طبیعت•

: مهمترین افعال و خواص كلي•

مسهل صفرا  بخصوص صفراي معده و امعاء•

مسکن حدت خون•



مهمترین افعال جزیي

اسهال صفراوي •

امراض حاره معده و کبد •

بوئیدن تازه و روغن آن منوم•

صداع حار•

نزله و زکام•

سرفه، خشونت سینه و حلق•

تب هاي گرم و مرکبه•

شقاق•



کاربردهای تائید شده

ضر سرفه •

خلط آور•



مضرات

مصلحضرر

مصرررف برریش از حررد آن باعرر  ضررعف 

دل، کرررر  و ثقرررل معرررده و  ثیررران مررري 

باشد

اندکي انیسون

خیري و مرزنجوشبوئیدن آن نیز باع  زکام مي شود

نیلوفر و برگ خبازي و در سرفه گل گاو زبان و هم :بدل

(ریشه شیرین بیان)وزن آن اصل السوس



یافته هاي جدید
ن با اثر آلکالوئید ویولی–خلط آور به علت محتویات ساپونین : ریزوم گیاه•

شبه امتیني 

ضد میکروب، ضد ترشح برونش به علت وجود ساپونین     : گل•

در صورت مصرف صحیح عارضه جانبي خاصي :عوارض جانبي•
.  گزارش نشده است 

.گزارش نشده است :هشدارها و موارد منع مصرف•

گرم خوراکي1میزان مصرف منفرد متوسط ازریزوم، :میزان مصرف •

.  گرم است20، % 5دم کرده ریزوم میزان مصرف•

بار روزانه 6-5یک قاشق دسرخوري % 5میزان مصرف جوشانده ریزوم •

.  بار در روز3تا 2میزان مصرف چاي گیاهي یک فنجان •

آلکالوئید و گل آن داراي –ساپونین –ریزوم گیاه داراي روغن فرار •
.روغن فرار  مي باشد





پرسیاوشان 

یا 

برسیاوشان

Adiantum capillus veneris L. نام علمی

         Maidenhairنام انگلیسی



لس پرسیاوشان سرخسي چند ساله و داراي ریزوم ف:گیاه شناسي
ز برگهاي آن ظریف و به رنگ سب. دار و فاقد ریشه اصلي است

بار شانه اي با قطعات باد بزني لوب دار 2-3مایل به زرد بوده، 
ه اي پشت برگ ها در قسمت نوک آنها نقاط برجسته و قهو. مي باشد

.رنگي مشاهده مي گردد که محل هاگدان هاي گیاه است

اندام هوایي :بخش مورد استفاده

دور از نور نگهداري شود: نگهداري.



طبیعت

معتدل مائل بگرمي و خشكي❖

قوت آن تاشش ماه باقي مي ماند و چون ❖

رددیك سال برآن بگذرد قوت آن باطل میگ



افعال وخواص

ملطف •

مفتح •

منضج •

محلل •

مجفف•



:  مهمترین افعال كلي•

پرسیاوشان مسهل صفرا وسودا وبلغم موجود در معده وامعا•

تنقیه سینه وشش•

مدر بول وحیض•

:مهمترین افعال جزیي•

ربو •

ضیق النفس •

دردسینه•

داء الثعلب•

صداع بارد•

تفتیح سده انف وزكام•

نواصیر و دبیله•

تفتیت حصات•



غم آشامیدن مطبوخ آن جهت اسهال فرمودن صفرا و سودا و بل•

موجود معده و امعا 

جهت تنقیة سینه وشش و ربو•

آب مطبوخ آن جهت زكام •

نطول آب پختة آن جهت تفتیح سدة انف و زكام•

حصات و ادرار بول  وحیض ونفاس واخراج مشیمه•



و وضماد پختة آن با روغن جهت داءالثعلب و خنازیر•

نواصیر ودبیالت 

علب داءالثعلب خصوصاكه تازۀ انرا به قوت برداءالث•

.بمالند

ضماد كوبیدة آن باالدن و روغن مورد وروغن سوسن •

وزوفي و شراب مقوي مو 



ضماد محرق آن جهت منع ریختن موي ورویانیدن آن •

و حزاز 

ه ذررو محرق آن جهت تجفیف واندمال وقروح خبیث•

و اكله

حمول آن با مر مكي جهت رفع سیالن رحم نافع •



مضر سپرز•

مصلح آن مصطكي و گویند گل بنفشه •

مقدار شربت از جرم آن تا هفت درهم واز مطبوخ آن •

تابیست درهم

بدل آن در امراض رئه •

ندبوزن آن گل بنفشه و نصف آن اصل السوس گوی•



شده خلط آور ، نرم کننده سینه  که ثابت ن:یافته هاي جدید•

ه در بزرگساالن در بیماري هاي دستگاه تنفسي ب. است

.، شربت استفاده مي شود pertoralصورت چاي هاي

.دیده نشده است:عوارض جانبي•

ن ها، مهمترین مواد متشکله آن فالونوئید، پروآنتوسیانیدی•

.هیدروکسي سیناسیک اسید استر مي باشد

نباید در دوران بارداري به :هشدارها و موارد منع مصرف•

.کار رود

( درم20) ومطبوخ(درم7) جرم:میزان مصرف•

.گرم در یک فنجان آب هر مرتبه5/1•







(پنیرک)خبازی 

Malva sylvestris L.( Malvaceae) نام
: علمی

High Mallow : نام انگلیسی







بفارسي نان كالغ و پیزك و خیرو •

بتركي ابم كماجي •

بشیرازي خطمي كوچك•

وخیه سه نوع میباشد یكي بستاني و آن مخصوص به اسم مل•

م و ملوكیه است و دیگر بري و آن دو نوع است یكي عظی

و آن مخصوص باسم خطمي است و دوم صغیر و آن 

است خبازيمخصوص به اسم 



ه گیاهي است دو ساله یا چند ساله با ساق:گیاه شناسي•

و . دافراشته یا خمیده به طرف باال یا خمیده افتان مي باش

م پهنك ك. تا چند برابر طول پهنك برگ است5/1برگ ان 

(  3-5)-7و بیش مدور، قلبي شكل یا كلیوي ، داراي اندازه 

اني و گل آن به رنگ صورتي یا ارغو. سانتي متر مي باشد

.  اشددر حالت خشك شده به رنگ ابي متمایل به بنفش مي ب

گلها، برگ و اندام هوایي :بخش مورد استفاده•



طبیعت

در اول سرد و تر و گویند در دوم •



افعال وخواص

بورقیت وقوت متضاده •

معتدل الهضم •

ملین طبع •

منضج •

رادع •

مفتح سده كبد •

مدر بول •

زیاده كنندة شیر•



هضماد سائیدة آن جهت شكستگي اعضا و تحلیل اورام حار•

روغن گل جهت سوختگي آتش و بادسرخ•

ه آشامیدن نیم رطل طبیخ شاخ آن با شكر جهت سرفه و بح•

الصوت و رفع خشونت آن كه حادث از حرارت و یبوست 

باشد



درد سپرز و یرقان و جرب و قرحة امعا و زحیر و •

قرحۀ مثانه و حرقت بول و تفتیح سدد

جلوس در طبیخ برگ آن جهت صالبت رحم و تلیین•

اورام مقعده



چون برگ تازة آنرا سائیده و با كره تازه گاوي بر بدن•

بمالند هیچ گزنده اورا نگزد

هترین برگ تازه نورسته كوچك نازك آنرا پخته میخورند و ب•

.استعمال آن در ماكول طبیخ آن بالحوم طیور است



مرخي معده ضعیفه •

مضر امزجۀ بارده رطبه •

مصلح آن در محرورین ترشیها •

مبرودین فالفلي و معجون كموني •

مقدار شربت از آب آن تا پنجاه درم•



تخم آن سرد و تر•

كثیراللعاب و مزلق و مغري •

ملین بطن •

ه جهت سرفة كرم و خشك و گرفتگي آواز و رفع نزل•

تقویت امعا و سحج •

قرحۀ گرده و مثانه•



.در سرفه، برونشیت، التهاب دهان و گلو به کار میرود: یافته هاي جدید•

ن اثر محافظ در الیه مخاط دارد و به علت مقدار باالي مواد موسیالژي تحریک ای•
.الیه را کم مي کند

.   عوارضي دیده نشده است:عوارض جانبي•

به درم مهمترین ماده برگ گیاه 50مقدار شربت از آب آن تا :میزان مصرف•
ت نام عل.کماج در ترکی به معنی شکل قابلمه ای می باشد . تركي ایم كماجي است

.گذاری به خاطر شکل قابلمه ای میوه های آن می باشد

به علت لعا  فراوان جایگاه اول آن در بیماری های تنفسی مانند سرفه های •
.و به همراه ختمی اثرات خوبی دارد.خشک می باشد

.ددمنوش گل آن اثر خوبی بر حنجره دار(بحت الصوت)در بیماری تغییر صدا •

.می توان از آن استفاده نموددر محل زنبور گزیدگی •

ین برگ این در گیاه در طالقان در سبزی های کوکو سبزی استفاده می شود و ا•
.پیام را به ما می دهد که برگ آن سالمت وسیعی برای استفاده دارد

گزارشات خوبی از اثرات آن در بیماریهای  مثانه و سوزش ادراری از آن وجود •
.دارد



خطمی

Althea officinalis: نام علمی





گل آن ضعیفتر از تخم و برگ و ساق آن•

.گیاهي است معروف و از انواع خبازي شمرده اند•

همه گل آن سفید و سرخ و الوان مختلف و بهترین•

. سفید



طبیعت

جالینوس سرد و تر •

را در قوت شیخ الرئیس گرم باعتدال گفته و تخم و بیخ آن•

شتر و مانند گل آن و از آن بسیار قویتر و تجفیف آن بی

لطیفتر 

ه اند دیگران معتدال القوي و مائل بسردي و تري دانست•



محلل •

منضج •

رادع •

مرخي •

ملین •



: ضماد برگ•

جهت اورام دماغ و بیخ گوش وتهیج و نفخة اجفان •

التیام قروح •

تسكین وجع اورام و تحلیل آنها •

و نضج خراجات و دمل و ورم پستان و مقعده و •
جراحات 

حزاز•

شكستگي اعضا •

. همه از گرمي باشدعرق النسا و مفاصل كه •



روغن زیتون جهت گزیدن هوام و سوختگي آتش •

با پیه مرغابي جهت درد مفاصل و عرق النسا و رعشه•

بادویة مناسبه و روغنها جهت ذات الجنب و ذات الرئه•

ضماد پخته آن با روغن بغایت منضج اورام حاره سریع •
االثر 

نطول آن جهت نرم داشتن موي•

جلوس درطبیخ آن جهت ورم مقعده و انضمام فم رحم زنان •
عقیم مفید 



تخم كوبیده آن جهت سنگ كرده •

لعاب خام آن با شكر نیم گرم نموده جهت سرفة حار و•

رفع نفث الدم بسبب قوت قابضه كه دارد 

جهت ضماد آن با سركه بشرط آنكه در آفتاب نه نشینند•

رفع بهق 

روغن زیتون و سركه جهت سموم حیواني •

بگیرند یك جزو از ان با دوجزو خرما و با سركه •

بسرشند جهت تحلیل اورام بغایت مجرب  



تخم آنرا با صمغ عربي مساوي الوزن طبخ نمایند و •

دست و پا را مكرر به آن بشویند جهت رفع شقاق و 

.تقشر جلد كف دست و پا نافع 

یدن پوست بیخ آن بغایت ملین و قوي التحلیل و آشام•

طبیخ سه درهم آن جهت 

رفع زحیر و قولنج •

سده امعا و قرحة آن •

اسهال صفراوي •

حرقه البول•



تخم آن •

جهت امراض مذكوره و •

ام شراب جهت عسرالبول و تفتیت حصاه و فضالت خ•

مثانه 

عرق النسا •

شقاق عضالت •

مضمضه بطبیخ آن با سركه جهت درد دندان حار •



:طبیخ•

جهت رفع تهیج پلك چشم مؤثر •

جهت سرفه حار •

نفث الدم مجرب•



:  جلوس در طبیخ آن•

جهت تحجر مفاصل •

صالبت اعضا •

اغتسال موبدان مانع تشقق آن•

آن با پیه بط یا مرغابي و صمغ البطم جهت ورمحمول•

رحم و انضمام فم آن مجرب



مضر معده مصلح آن عصارة زرشك و عسل و رازیانه •

گویند مضر ریه مصلح آن عسل است•

ي مقدار شربت از جرم آن یك مثقال و از طبیخ آن تا س•

مثقال

بدل آن خبازي •



.نوع اروپایی گلش سفید است•

.را داریم Altheaما در ایران انواع دیگر •

.داثرات ختمی و پنیرک بسیار شبیه به هم می باش•

ضد اگر به صورت ضماد درقروح استفاده شوند، اثرات•
.درد و التهابی دارد

.در رشد مو از آن استفاده می شود•







درو گیاهی است پایا از تیره نعناعیان که به حالت خو•
بتاً ریشه اش ضخیم و منشعب و ساقه هایش نس. می روید

چوبی و برگ هایش کوچک و متقابل و نوک تیز و 
.  گل هایش زیبا و معطر است. بسیار معطر می باشد

اسانس این گیاه مشابه اسانس نعناع است و مصرف
ه زوفا درختچه ای است با ساقه های منشعب ک. طبی دارد

سانتیمتر می رسد این گیاه بحالت ۶۰ارتفاع آن تا 
، ایران، هند، ترکیه و جنوب اروپاخودرو در نواحی 

برگهای آن کوچک، خط در، نوک . شوروی می روید
های گل. تیز و سبزرنگ است که بسیار معطر می باشد

آن آبی و گاهی سفید اند که در انتهای ساقه ظاهر 
.می شود

https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D9%86%D9%88%D8%A8_%D8%A7%D8%B1%D9%88%D9%BE%D8%A7


طبیعت

بستاني آن در دوم گرم و درآخر ان •

يخشك و كوهي ان قویتر از بستان



ملطف •

مسهل بلغم •

مخرج ریاح  لیظه و خون جامد •

محلل اورام •



جهت فالج •

سرفۀ مزمن وربو و ورم شش و نزله و عسر •

نفس و درد سینه و پهلو

آشامیدن طبیخ آن با آ  عسل و سدا  جهت ورم •

شش گرم و ربو و سرفۀ مزمن و نزله كه از سر 

بحلق ریزد و عسرالنفس 



آشامیدن طبیخ آن با سكنجبین مسهل خلط •

 لیظه و با قردمانا و ایرسا قوت اسهال ان 

قویتر

زانو •

معده •

جگر  •



وداءالثعل  وداءالحیه •

رزبا بوره و انجیر جهت تحلیل ورم سپ•

ضماد آن با آب جهت ورم حار و •

باشراب جهت تحلیل ورم بارد 



مضر جگر •

مصلحش صمغ عربی و انار ترش •

قدر شربتش در مطبوخ پنج درم •

بدلش صعتر است•



فته زوفا از كلمه یوناني آزوب به معناي گیاه مقدس گر•
گونه گیاهي است كه 130شده است و یكي از مهمترین 

براي معطر كردن نوشابه ها در قدیم بكار مي بردند
زوفا اگر چه كمي تلخ مزه است ولي به عنوان طعم 

دهندة مواد غذایي و همچنین در تهیه تهیة سس مورد 
.استفاده قرار مي گیرد 

.  د اسانس زوفا خاصیّت ضد قارچي و باكتریایي دار
و این اسانس در صنایع كنسرو سازي ، نوشابه سازي

واني همچنین در صنایع آرایشي و بهداشتي كاربرد فرا
ه به علت نوش فراواني كه در گلهاي این گیاه ب.دارد 

.  وجود مي آید در ردیف گیاهان مولّد عسل قرار دارد 
دار عسل حاصله از آن كیفیت بسیار مطلوبي برخور

.است 



سپستان

سپستان: نام مشـهور

Cordia Myxa: نام  عل  ـمـي  L. 

 Sebestan,  Cordia:  نام انگلیسي





لغت فارسي است•

بعربي دبق •

ع آن از معني سپستان اطباء الكلیه است به جهت شدت نف•

.  براي كلیه وآنرا مخاطه مخاطیا نیز نامند



گیاه شناسي

متر 8-10گیاهي است درختي یا درخچه اي به ارتفاع •

به تقریباً پیچ و تابدار و با پوست قهوه اي متمایل

سیع خاكستري و كم و بیش شكافدار، با تاج پوششي و

برگهاي ان چرمي گرد و ضخیم بي كرك، . مي باشد

پهنك آن تخم مرغي و گرد و بیضوي و منتهي به 

، گلهاي آن سفید. سانتي متر2-6دمبرگ دراز به طول 

8ل كرم متمایل به سفید و داراي جام قیفي شكل به طو

.  میلي متر مي باشد

میوه گیاه  :بخش مورد استفاده•



طبیعت

در حرارت و برودت معتدل و در اول تر •



مهمترین افعال كلي

مسهل گرم مزاج و مواد سودایي1.

مزلق2.

ملیّن سینه و حلق 3.

مسّكن حّدت صفرا و عطش 4.

قلیل الغذا 5.

مقّوي امعاء6.



مهمترین افعال جزیي

حرقه البول•

سرفه  حاّره یابسه•

خشونت صوت و گرفتگي آواز •

سحج كه از دواي تند به هم رسیده باشد •

اصالح اذیّت ادویه مسهل•



افعال و خواص

گذاشتن آن در دهان و فروبردن آب آن و آشامیدن آب نقیع•

آن و یا مطبوخ آن جهت

تلیین سینه و حلق و اورام آن 1.

خشونت صوت 2.

سرفة حار یابس 3.

گرفتگي آواز4.



تسكین حدت صفرا •

عطش •

حرقة البول حادث از حدت صفرا•



اسهال محرور المزاج •

اسهال مواد سوداوي و بلغم شور •

اصالح ادویة مسهله و تپهاي حارة صفراویه و دمویه و•

بلغم شور



قلیل الغذا و مولد رطوبات بلغمیه•

مزلق آنچه در امعا است خصوصا تحقین بآب مطبوخ•

ضماد مطبوخ آن دردوشاب جهت گشودن دمل مجرب•



مقدار شربت آن از سي عدد تا ده مثقال•

مضعف معده و گویند مضر جگر است •

مصلح آن در مبرودین برگ گل سرخ و در غیر آن عناب•

بدل آن خطمي است•



یافته هاي جدید
ن به عنوان نرم كننده سینه در درمان سرفه استفاده مي شود و همچنی•

البته معارف درماني فوق در . كاهش دهنده فشار خون مي باشد

ه علت این گیاه ب. مطالعات بالیني كنترل شده به اثبات نرسیده است

وجود موسیالژ و لعاب فراوان داراي آثار نرم كننده بوده و به علت 

.انسداد گیرندهاي نیكوتیني باعث كاهش فشار خون مي شود

گزارشي دیده نشده :عوارض جانبي•

گزارشي دیده نشده :هشدارها و موارد منع مصرف•

عدد دانه گیاه میوه تنها یا مخلوط بامیوه و دانه 5-30:میزان مصرف•

.هاي لعاب دار به صورت خیسانده

.اشدمواد متشكله میوه گیاه عمدتاً شامل موسیالژ و كربوهیدراتها مي ب•



قدومه

cruciferaeاز تیره ش  بو 

Alyssum homolocarpumقدومه شیرازی   •

تودری= تدری = قدومه شیرازی •

بزر الهوه= به عربی بزر الخمخم •

Lepidium perfoliatumقدومه شهری        



قدومه

قدومه شهری• قدومه شیرازی•



قدومه شیرازی

الر  کرمان  میرجاوه سیستان خراسان:محل انتشار•

سانتی متر10-5ساله با بلندی 1گیاهی •

شته شاخه ها از پایین منشعب میشوند و به صورت افرا•
و بسیار شکننده هستند 

برگ کشیده قاشقی است•

دانه گیاه است دارای پوشش : قسمت مورد استفاده •
نازک موسیالژی است

له حرافة كحرافة : الخواص.دانه طعم کمی تلخ دارد•
الحرف، وفیه تقریح



طبیعت

در دوم گرم و اول رط •



مهمترین افعال جزیي

جهت برودت احشاء•

سرخ كردن رخسار •

صاف نمودن بشره •

رفع مواد سودایي •

تصفیه صوت •

سعال دموي و یبسي •

مطبوخ او در شیر جهت تسمین اعضاء و رنگ •

رخسار



مهمترین افعال کلی

مشهی •

مبهی •

منعظ •

مسمن بدن •



(رازی و سینا:)موارد استفاده•

:یحلل االورام الصلبه: رازی-1

انه متی ضمد به مع ماء العسل السرطان غیر المتقرح نفع

تقرحة ینفع من السرطانات التي لیست بم: األورام والبثور:سینا
ى طالء بماء عسل وینفع من جمیع األورام الصلبة، ویضمد عل

.التهیج

ینفع من أورام أصول األذن: أعضاء الرأس

یضمد به صالبة النقرس فینفع: آالت المفاصل

و طال خصوصا من بارشیحلل االورام حیث کان :داود انطاکی
االنثیین

یسکن اوجاء مفاصل طال



یسهل نفث االخالط: رازی-2•

ى نفث یعین إذا وقع في اللعوقات عل: أعضاء الصدر:سینا•

رة األخالط بعد أن ینقع ویغلى في ماء، ثم یجعل في ص

.ویلبس بالعجین، ثم یشوى



ى إذا اكتحل به مع العسل نق: أعضاء العین:سینا–3•

قروح العین

اً ینفع في الباه، وخصوص: أعضاء النفض:سینا-4•

المطبوخ من الشراب



ربایطبخ باللبن والسکر فیسمن و یهیج الباه ش-5•

اشامیدن مطبوخ ان با شراب جهت دفع سموم -6•



5تا 3مقدار شرب ان در رفع سموم از :مقدار شرب•

درهم 3تا 2درهم است  و در سایر افعال از

گرم18/3= درهم•

گرم دانه را در یک لیوان 9-6روزی : نحوه استفاده •

ی آب جوش ریخته به مدت نیم ساعت بماند  و بعد روز

فنجان میل شود1بار هر بار 3



:موارد احتیاط•

در صورت مصرف . حتما با  اب زیادی مصرف شود •

.خشک احتمال انسداد مری است

طر مصرف زیاد سبب نفخ و بزرگی شکم  می شود و خ•

انسداد روده است

در افراد با انسداد روده استفاده نشود•

وددر افراد با داشتن اختالالت تیروییدی مصرف نش•



بارهنگ: نام مشـهور

.L:نام  عل  ـمـي  Plantago major
 ,General Plantain:نام انگلیسي

Great Plantain



10-70گیاهي است علفي با ساقه اي به طول :گیاه شناسي

ت، سانتي متر، ایستاده یا خیزان، برگ ها طوقه اي و بن رس

وه به شكل تخم مرغي پهن یا دراز، گل ها سبز متمایل به قه

اي، كوچك و مجتمع در خوشه هاي دراز، دانه ها كوچك، تخم 

.مرغي شكل و تیره رنگ كه متعلق به خانواده مي باشد

برگ، دانه و ریشه گیاه:بخش مورد استفاده

سال، ریشه آن 3تا 2سال، دانه گیاه 2برگ آن تا :عمر مفید

سال10تا 



در دوم سرد و خشك:طبیعت

:مهمترین افعال و خواص کلي

.  مقوي، مفتّح، مسكن، ملطف، محلل



مهمترین افعال جزیي

افع بارهنگ مقوي جگر و مفتّح سّده آن، مسكن تشنگي و ر
در رفع خلط. سوء هاضمه و سّدة طحال و ضعف آن مي باشد

خوني و خونریزي همه اعضاء، سل، تنگي نفس، صرع و 
ید مي در سّده کلیه و سوزش ادرار نیز مف. سرگیجه مؤثر است

به صورت موضعي جهت التیام زخمها و ورم آنها، . باشد
ي زخمهاي بدخیم و فراگیر نظیر سیاه زخم و خوره، سوختگ

آتش، فیل پایي، درد گوش حار، امراض چشم و مزمزه آن در 
ن درد دندان، آفت و برفک دهان و مقوي لثه و شیاف مهبلي آ

.  جهت درد و اختناق رحم مؤثر است



.  مضر ریه و مصلح آن عسل مي باشد:مضرات•

عصاره آن نیز مضر طحال و مصلح آن مصطکي 

.است

با آشامیدن عدس مطبوخ( ترشک)حماض بستاني :بدل•

.برگ آن بدل سلق در ربو و استسقاي حارمي باشد



دانه آن در درمان اسهال و به عنوان ضد :یافته هاي جدید

.التهاب دستگاه گوارش استفاده مي گردد

تاكنون گزارش نشده است ولي همانند :عوارض جانبي

سایر گونه هاي مشابه مانند اسفرزه ممكن است مصرف 

دانه هاي گیاه در موارد نادر سبب بروز واكنش هاي 

.حساسیتي شود



همانند سایر گونه هاي مشابه مانند :هشدارها و موارد منع مصرف
ر اسفرزه بهتر است نكات ذیل را هنگام مصرف خوراكي دانه آن د

:نظر داشت
ل روش احتمال تنگي دستگاه گوارش و یا انسداد روده بزرگ به دلی

تجویز نامناسب و یا عدم مصرف آب كافي
ل در اختالل در تنظیم قند خون بیماران دیابتي و به همین دلی-

.موارد شدید این بیماري منع مصرف دارد
بنات تداخل با داروهاي پایین آورنده قند خون، كاربامازپین و كر-

لیتیوم 

10-40گرم از آب برگ یا ریشه و یا 50-100:میزان مصرف
مهمترین. گرم دانه گیاه در روز بسته به مورد مصرف مي شود

وزیدي مواد متشكله دانه بارهنگ شامل چربي، لعاب، تركیبات گلیك
.است... و 





بارهنگ: نام مشـهور

.L:نام  عل  ـمـي  Plantago major
 ,General Plantain:نام انگلیسي

Great Plantain



10-70گیاهي است علفي با ساقه اي به طول :گیاه شناسي

ت، سانتي متر، ایستاده یا خیزان، برگ ها طوقه اي و بن رس

وه به شكل تخم مرغي پهن یا دراز، گل ها سبز متمایل به قه

اي، كوچك و مجتمع در خوشه هاي دراز، دانه ها كوچك، تخم 

.مرغي شكل و تیره رنگ كه متعلق به خانواده مي باشد

برگ، دانه و ریشه گیاه:بخش مورد استفاده

سال، ریشه آن 3تا 2سال، دانه گیاه 2برگ آن تا :عمر مفید

سال10تا 



در دوم سرد و خشك:طبیعت

:مهمترین افعال و خواص کلي

.  مقوي، مفتّح، مسكن، ملطف، محلل



مهمترین افعال جزیي

افع بارهنگ مقوي جگر و مفتّح سّده آن، مسكن تشنگي و ر
در رفع خلط. سوء هاضمه و سّدة طحال و ضعف آن مي باشد

خوني و خونریزي همه اعضاء، سل، تنگي نفس، صرع و 
ید مي در سّده کلیه و سوزش ادرار نیز مف. سرگیجه مؤثر است

به صورت موضعي جهت التیام زخمها و ورم آنها، . باشد
ي زخمهاي بدخیم و فراگیر نظیر سیاه زخم و خوره، سوختگ

آتش، فیل پایي، درد گوش حار، امراض چشم و مزمزه آن در 
ن درد دندان، آفت و برفک دهان و مقوي لثه و شیاف مهبلي آ

.  جهت درد و اختناق رحم مؤثر است



.  مضر ریه و مصلح آن عسل مي باشد:مضرات•

عصاره آن نیز مضر طحال و مصلح آن مصطکي 

.است

با آشامیدن عدس مطبوخ( ترشک)حماض بستاني :بدل•

.برگ آن بدل سلق در ربو و استسقاي حارمي باشد



دانه آن در درمان اسهال و به عنوان ضد :یافته هاي جدید

.التهاب دستگاه گوارش استفاده مي گردد

تاكنون گزارش نشده است ولي همانند :عوارض جانبي

سایر گونه هاي مشابه مانند اسفرزه ممكن است مصرف 

دانه هاي گیاه در موارد نادر سبب بروز واكنش هاي 

.حساسیتي شود



همانند سایر گونه هاي مشابه مانند :هشدارها و موارد منع مصرف
ر اسفرزه بهتر است نكات ذیل را هنگام مصرف خوراكي دانه آن د

:نظر داشت
ل روش احتمال تنگي دستگاه گوارش و یا انسداد روده بزرگ به دلی

تجویز نامناسب و یا عدم مصرف آب كافي
ل در اختالل در تنظیم قند خون بیماران دیابتي و به همین دلی-

.موارد شدید این بیماري منع مصرف دارد
بنات تداخل با داروهاي پایین آورنده قند خون، كاربامازپین و كر-

لیتیوم 

10-40گرم از آب برگ یا ریشه و یا 50-100:میزان مصرف
مهمترین. گرم دانه گیاه در روز بسته به مورد مصرف مي شود

وزیدي مواد متشكله دانه بارهنگ شامل چربي، لعاب، تركیبات گلیك
.است... و 




